
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 

(กรณีมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกและท าสัญญาแล้ว) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที่ วิธีซื้อ/จ้าง จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

รวมวงเงินงบประมาณ(ราคา 
กลาง)ที่จัดซื้อจัดจ้าง/บาท 

รวมราคา ที่ตกลงจัดซื้อ 
จัดจ้าง/บาท 

รวมงบประมาณ ที่ต่ ากว่าราคา 
กลาง/บาท 

หมายเหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 22 1,042,923.- 1,038.423.- 4,500.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 22 1,042,923.- 1,038.423.- 4,500.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคา/บาท  

1 จัดซื้อพวงมาลางานบัวไหม  

บัวใหญ่ 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- น.ส.ณิชา ประภาส่งศิริ 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้ง

จังหวัด 

360.- เฉพาะเจาะจง 1 360.- 360.- ร้านดิจิตอล 360.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซ่อมคอมพิวเตอร์ สส . 416 56 

0050 

1,620.- เฉพาะเจาะจง 1 1,620.- 1,620.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 1,620.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อสาย Lan internet cat 6 E 7,340.- เฉพาะเจาะจง 1 7,340.- 7,340.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 7,340.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเดินสาย Lan 23,380.- เฉพาะเจาะจง 1 23,380.- 23,380.- ร้านสมมาศเทรดดิ้ง 23,380.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

6 จ้างเหมาเดินระบบ Lan internet 

และระบบไฟคอมพิวเตอร์ 

18,600.- เฉพาะเจาะจง 1 18,600.- 18,600.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 18,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 1,228.- เฉพาะเจาะจง 1 1,228.- 1,228.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,228.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองดนตรีพื้นบ้าน

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 

23,180.- เฉพาะเจาะจง 1 23,180.- 23,180.- หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ 23,180.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2  

(ซ.ถนนเพ็ดน้อย 3) 

90,000.- เฉพาะเจาะจง 1 89,500.- 89,500.- หจก.ธนนวพร 89,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3  

(ทิศเหนือหมู่บ้าน) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,500.- 198,500.- หจก.ธนนวพร 198,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



 

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

11 ซื้อวัสดุหน้ากากอนามัย 22,940.- เฉพาะเจาะจง 1 22,940.- 22,940.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 22,940.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 ซื้อวัสดุหน้ากากอนามัย 22,050.- เฉพาะเจาะจง 1 22,050.- 22,050.- บ.มั่งคั่งทรัพย์ 2018 22,050.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จัดท าป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิง

ปฎิบัติการไวรัสโคโรนา 2019 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จ้างเหมาจัดท าอาหารโครงการ

อบรมเชิงปฎิบัติการไวรัสโคโรนา 

2019 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.14  

 

247,000.- เฉพาะเจาะจง 1 246,000.- 246,000.- นายสมศักดิ์  แดงไธสง 246,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

 

                   (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

16 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5  

(คุ้มโนนไพรวัลย์)  

 

74,000.- เฉพาะเจาะจง 1 73,500.- 73,500.- หจก.ธนนวพร 73,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.13  

(เรียบล าห้วยโสกขี้หนู)  

 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,500.- 99,500.- หจก.ธนนวพร 99,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- ร้านเอิร์ธ.คอม 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จ้างเหมาล้างแอร์ 1,830.- เฉพาะเจาะจง 1 1,830.- 1,830.- ร้านบัวใหญ่แอร์ 1,830.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                             

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

20 โครงการวางท่อระบายน้ า  

หนองหว้า ม.9 

77,000.- เฉพาะเจาะจง 1 76,500.- 76,500.- นายเละ  บุญมา 76,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

21 ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 4 เคร่ือง 

112,000.- เฉพาะเจาะจง 1 112,000.- 112,000.- ร้านเฮงฮะเครื่องเย็น

โทรทัศน์ 

112,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 ซื้อน ามันประจ าเดือน มี.ค. 2563 6,045.- เฉพาะเจาะจง 1 6,045.- 6,045.- บ.ซัสโก้ 6,045.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

 

                    

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


